
 
Ελέγχθηκε: Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία (ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Αρχείο Μελών) 

 Αρ. Πρωτοκ.: Ημ/νία Πρωτοκ.: Αρ. Φακ. Αρ.Μητρ.Μέλους 

    

 

Βενιζέλου 64, 546 31 Θεσσαλονίκη, : +30-2310278817-8 (εσωτερικό 1), +30-2310236379 (εσωτερικό 1),  

Fax: +30-2310236308, : members@geotee.gr 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Αίτηση Εγγραφής Γεωτεχνικού της Ειδικότητας:………………… 

Επώνυμο:…………………….…………………………………............ 

Όνομα:……………………….…………………………..………..……… 

Όνομα Πατέρα:…………..……………………..….………………….. 

Τόπος γέννησης:……..………………..…………………..………….. 

Ημ/νία γέννησης:……..…………….………………………………….. 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:.…..…….………………………….. 

Δ/νση Κατοικίας:………………………………………………………… 

Πόλη:……………………………………………………Τ.Κ.:……………. 

Νομός:…………………………………………..…………………………. 

Τηλέφωνο Οικίας:..…………………………………..………………… 

Κινητό Τηλέφωνο:.…………………………………………………….. 

E-mail:………………………………………………………………………. 

Α.Φ.Μ.:…………………….………Δ.Ο.Υ:..…….……………………… 

Ασφαλιστικός Φορέας:…....…………………………..…………….. 

Στα πλαίσια συμμόρφωσης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με τους 
κανόνες που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας 
Δεδομένων (G.D.P.R.), απαιτείται η ρητή συναίνεση του 
μέλους προκειμένου αυτό να λαμβάνει ενημερωτικό 
υλικό (newsletter, ηλεκτρονικό περιοδικό, κ.λπ.) από το 
Επιμελητήριο. 
Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα 
σταματήσει την περαιτέρω ενημέρωσή σας μέσω 
σχετικού υλικού. 
Συναινείτε στην αποστολή ενημερωτικού υλικού 
(newsletter, ηλεκτρονικό περιοδικό, κ.λπ.) στο 
email που μας έχετε δηλώσει:  

Ναι  Όχι  

………………………………………….……,…..…/……../20….. 
(Τόπος και Ημερομηνία Συμπλήρωσης) 

 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που 
αναγράφονται στην αίτηση και το έντυπο 

στοιχείων εργασίας και γνώσεων ανταποκρίνονται 
στην πραγματικότητα. 

Ο/Η Αιτών/Αιτούσα (υπογραφή)  

 
…………………………………………………………..……. 

 

ΠΡΟΣ: Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

 

Σας παρακαλώ να με εγγράψετε στα Μητρώα Μελών 

του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 

Επισυνάπτω: 

 

1. Αντίγραφο Πτυχίου (βλέπε Οδηγίες 

εγγραφής, σημείο 2). 

2. Δήλωση στοιχείων εργασίας & γνώσεων. 

3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή 

διαβατηρίου (βλέπε Οδηγίες εγγραφής, σημ. 4). 

4. Διπλότυπο κατάθεσης στην Τράπεζα 

Πειραιώς ποσού 25,00€ (βλέπε Οδηγίες Εγγραφής, 

σημείο 5) 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθ. 8 του 

Ν.1599/86 (βλέπε Οδηγίες Εγγραφής, σημ. 6). 

 
Αρ. Λογ. Τράπεζα Πειραιώς:  6215030021086 

IBAN: GR 10 0171 2150 0062 1503 0021 086 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ: 

Σύμφωνα με το αρ. 11 του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, 

σας ενημερώνουμε ότι υπεύθυνος επεξεργασίας των 

δεδομένων της Δήλωσης των παραπάνω Στοιχείων είναι το 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην οδό 

Βενιζέλου 64, Τ.Κ. 546 31. Σκοπός της επεξεργασίας των 

δεδομένων είναι η τήρηση του Αρχείου Μελών και του 

Μητρώου Απασχόλησης του Επιμελητηρίου, σύμφωνα με 

το Ν. 1474/84 και το Π.Δ. 344/2000, χωρίς τα οποία δεν 

δύναται αυτή να πραγματοποιηθεί. Αποδέκτης των 

σχετικών δεδομένων είναι το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 

Επισημαίνεται ότι τα μέλη του Επιμελητηρίου διατηρούν 

τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για τα δεδομένα 

που τους αφορούν, σύμφωνα με τα αρ. 12 και 13 του Ν. 

2472/1997, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

1.Αποστολή αλληλογραφίας προς: 

Κατοικία  Εργασία  

2.Επιθυμώ τη γνωστοποίηση των στοιχείων 

μου σε τρίτους (για διαφημιστικούς ή 
ενημερωτικούς σκοπούς) 

Ναι  Όχι  



 
Συμπληρώνεται από το μέλος 

Ονοματεπώνυμο  

 

Βενιζέλου 64, 546 31 Θεσσαλονίκη, : +30-2310278817-8 (εσωτερικό 1), +30-2310236379 (εσωτερικό 1),  

Fax: +30-2310236308, : members@geotee.gr 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΝ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δ/νση Εργασίας:…………….………………........................... Πόλη:…………….……………………… Τ.Κ.:……….….………... 

Νομός:……………………….……………… Τηλέφωνο:………….……………………….. FAX:………………………………….………... 

 

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

 ΠΑΝ/ΜΙΟ: ΤΜΗΜΑ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΜ. ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 

1.     

2.     

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
 ΠΑΝ/ΜΙΟ: ΤΙΤΛΟΣ: ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΗΜ. ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 

1.      

2.      

3.      

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 
 ΓΛΩΣΣΑ: ΑΡΙΣΤΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΚΑΛΑ ΜΕΤΡΙΑ 

1.      

2.      

3.      

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΝΕΡΓΟΣ/Η   
Συμβασιούχος  
ορισμένου χρόνου  

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30 ΕΤΗ1 

1Απαραίτητη η συνυποβολή αντιγράφου 
της πράξης συνταξιοδότησης. 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ-ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  Ν.Π.Δ.Δ.  …………………………………………………………………… 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ-ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δ.Ε.Κ.Ο.  Ν.Π.Ι.Δ.  …………………………………………………………………… 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ-ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  …………………………………………………………………… 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ-ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ  Τ.Ε.Ι.  ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… ΛΟΙΠΟΙ ΕΡΕΥΝ.ΦΟΡΕΙΣ  Β’ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ - ΙΔΙΩΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ/Ε.Δ.Ε.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ    

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΦΟΡΕΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΑΓΡ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ……………………………………………………………………
……………………….………………………………………….. ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ    

ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  ………...………………………………………………………… 



 

Βενιζέλου 64, 546 31 Θεσσαλονίκη, : +30-2310278817-8 (εσωτερικό 1), +30-2310236379 (εσωτερικό 1),  

Fax: +30-2310236308, : members@geotee.gr 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ –ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ανακοινώνει τα παρακάτω σχετικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά εγγραφής στο 
Επιμελητήριο: 

- Η εγγραφή στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι υποχρεωτική από το νόμο (Ν. 1474/84 - ΦΕΚ 128 Α’), για όλους 
τους γεωπόνους, δασολόγους, κτηνιάτρους, γεωλόγους και ιχθυολόγους της χώρας. 

- Για την εγγραφή νέου μέλους  απαιτούνται: 

1. Αίτηση Εγγραφής (χορηγείται από το Επιμελητήριο). 

2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (ευκρινής φωτοτυπία σύμφωνα με το αρθ.1 του Ν.4250-ΦΕΚ 74/Α’/26-03-
2014). 

Σε περίπτωση πτυχίου από την αλλοδαπή, απαιτείται και η αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του 
από την αρμόδια αρχή. 

2α.Οι γεωλόγοι πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσιογνωσίας και Γεωγραφίας ή του Φυσιογνωστικού 
Τμήματος των  Φυσικομαθηματικών Σχολών της χώρας, με έτος εγγραφής πριν από το 1969, εφόσον 
εργάζονται σε φορέα του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός προσδιορίστηκε με το Ν. 1256/1982 θα 
προσκομίζουν βεβαίωση του φορέα ότι κατέχουν θέση γεωλόγου, εφόσον όμως ασκούν το ελεύθερο 
επάγγελμα του γεωλόγου αποδεικτικό εφορίας για την άσκηση του επαγγέλματος. 

2
β

.Οι ιχθυολόγοι πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικής και Βιολογίας ή του Φυσιογνωστικού Τμήματος 
των ελληνικών ή ισότιμων ξένων Πανεπιστημίων, εφόσον υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει στο δημόσιο ή 
τα Ν.Π.Δ.Δ., θα προσκομίζουν βεβαίωση του φορέα ότι έχουν υπηρετήσει ή υπηρετούν με την 
ειδικότητα του ιχθυολόγου, ενώ οι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών, εφόσον ασκούν, μετά από σχετική 
ειδίκευση, το επάγγελμα του ιχθυολόγου, θα προσκομίζουν πιστοποιητικό σπουδών ετήσιας 
τουλάχιστον διάρκειας σε θέματα υδροβιολογίας, ιχθυολογίας, ιχθυοπαθολογίας ή αλιείας σε 
πανεπιστήμια ή ισότιμες με αυτή σχολές ή επιστημονικά εργαστήρια εφηρμοσμένης υδροβιολογίας της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

3. Δήλωση Στοιχείων Εργασίας και Γνώσεων (χορηγείται από το Επιμελητήριο). 

4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (ευκρινής φωτοτυπία σύμφωνα με το αρθ.1 
του Ν.4250- ΦΕΚ 74/Α’/26-03-2014). 

5. Διπλότυπο κατάθεσης σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ συνολικού ποσού 
25,00 € υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (10 € δικαίωμα εγγραφής, 15 € ετήσια συνδρομή). Ο αριθμός λογαριασμού του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ είναι: 6215030021086 (Αρ. ΙΒΑΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: GR 10 0171 2150 
0062 1503 0021 086). Η πληρωμή είναι εφικτή και στο Λογιστήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 

6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται η φράση: “έχω τα προσόντα και πληρώ τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 3, παρ. 3 του Ν. 1474/84” (η διάταξη επεξηγείται στη σημείωση που 
υπάρχει στο τέλος της σελίδας). 

Οι συνταξιούχοι γεωτεχνικοί πέραν της παραπάνω φράσης, αναγράφουν και την εξής: “δεν έχω 
συνταξιοδοτηθεί με περισσότερα από τριάντα (30) έτη συνολικής πραγματικής συντάξιμης 
υπηρεσίας”. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο είτε στα γραφεία των 

Παραρτημάτων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας (Βενιζέλου 64, 6ος όροφος, 546 
31 Θεσσαλονίκη), αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική αποστολή. 

Σημείωση: 
Η παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 1474/84 αναφέρει ότι για να εγγραφεί κάποιος ως μέλος στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
πρέπει: 
α) να έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
β) να μην έχει στερηθεί την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας του  
γ) να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για ένα από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 2. 
του Ν. 1811/51 όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2683/1999 “Υπαλληλικός Κώδικας” (κλοπή, 
υπεξαίρεση, απάτη, εκβιασμός, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, 
παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμιση) και να μην έχει στερηθεί τα 
πολιτικά του δικαιώματα. 

 


